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CASTRUM 
PALISZÁD

A Castrum paliszád egy univerzálisan alkalmazható építő-
elem, amely illeszkedik a Leier komplett kínálatához.
A Castrum paliszád számos variációban építhető be, könnyen 
lerakható, egyszerűen falazható vagy rögzíthető ragasztóval.
Felületi kialakítása natúr (vágott) és hasított.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges méret (cm) 60x12 cm 30x12 cm

Raszterméret (cm) - -

Szín füstantracit melírozott, fuoco füstantracit melírozott, fuoco

Kővastagság (cm) 12

Élkialakítás élesperemű, két hasított felületű lappal élesperemű, három hasított felületű lappal

Tömeg (kg/db) -

Felülettömeg (kg/fm) 163 / 33,1 * 77,5

Anyagigény (db/fm) 8,20 / 1,67 8,2

Műszaki előírás EN 13198 EN 13198

LOGISZTIKAI ADATOK

Termék Vastagság (cm) Méret (cm) kg/db kg/raklap kb. db/fm db/raklap fm/raklap

CASTRUM paliszád
12 12 x 60 19,90 1 210 8,20  / 1,67 * 60 7,30 / 36,10

12 12 x 30 9,45 1 150 8,20 120 14,60

* paliszádként / szegélygerendaként beépítve
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